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O setor das pescas em Portugal
desde 1986

• Em 1986, o número de profissionais do setor das pescas
rondava os 41 mil, em 2013 eram apenas 16.797;

• Embarcações em 1986 – 16.200/ 2013 – 8.232;

• Hoje, importamos cerca de 60% do que consumimos, em
1986 produzíamos cerca de 70% das nossas necessidades;

• O saldo da balança comercial é negativo na ordem dos 641
milhões de euros.



O impacto das políticas da UE no
setor das pescas

• Liberalização do mercado – mercado livre;
• Alienação de direitos laborais por parte dos

pescadores;
• Diminuição do peso das organizações representativas

do setor (as imperfeições do sistema);
• Políticas Comuns de Pesca completamente irrealistas,
• Perda da soberania nacional no que toca à gestão

dos recursos – Tratado de Lisboa;
• Relativa modernização da frota.



Consequências da aplicação do
modelo da U.E. no setor

• Criação de monopólios de comercialização de
produtos da pesca (50% dos prod.Alim.C.2G.E);

• Destruição da concorrência (pequenos
comerciantes);

• Aumento exponencial das margens de lucros à
comercialização;

• Diminuição brutal dos rendimentos dos pescadores;
• Destruição de 56% de postos de trabalho na pesca e

de 50% do número de embarcações;



• Desestruturação das famílias dependentes da
pesca;

• Isolamento das comunidades piscatórias;
• Aumento dos consumos de álcool e outras

drogas;
• Desorganização generalizada;
• Elevados índices de degradação,

marginalidade e exclusão social dos membros
das comunidades mais dependentes da pesca.



Pesca profissional – Uma profissão
de alto risco

• Estatísticas de Acidentes de trabalho na pesca - Análise 1980 – 2010 / Riscos

Profissionais na pesca - UE / FSE

• Maior índice de “sinistralidade” do mundo do
trabalho

• Taxa de mortalidade entre 1 a 3 por mil (10 vezes
superior à dos setores de terra de maior risco)

• Probabilidade de sofrer pelo menos um acidente de
trabalho grave é superior a  50%

• Esperança de vida é inferior à dos outros grupos
profissionais



O sector das pescas em Portugal:
Que Futuro?


